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บทนําและคําแนะนําสําหรับผูใช
ระบบการจําแนกระดับความสามารถดานการเคลื่อนไหว (GMFCS) สําหรับเด็กสมองพิการ
ประเมินจากการเริ่มการเคลือ
่ นไหวดวยตนเองโดยเนนที่การนั่ง การเคลื่อนยาย และความสามารถในการเคลื่อนที่
เมื่อนิยามการจําแนกเปน 5 ระดับ หลักเกณฑในการแยกแยะแตละระดับตองมีความหมายในชีวิตประจําวัน
ความแตกตางของระดับอยูที่ขอจํากัดในการทําหนาที่ ความตองการใชอุปกรณในการเคลื่อนที่ที่ใชมือจับ (ไดแก โครงหัดเดิน
ไมเทาหรือไมค้ํายัน) หรือการเคลื่อนที่โดยใชลอ และดูจากคุณภาพของการเคลื่อนไหวเปนสวนนอย การแยกแยะระหวางระดับ 1
และ 2 ยังไมชัดเจนเทากับการแยกแยะระหวางระดับอื่นๆ โดยเฉพาะสําหรับทารกอายุนอยกวา 2 ป
GMFCS เวอรชั่นที่มีการเพิ่มเติม (2007) รวมอายุสําหรับวัยรุน 12-18 ป และเนนที่แนวความคิดจาก International Classification of
functioning, Disability and Health (ICF) ขององคการอนามัยโลก
เรากระตุนใหผูใชตระหนักถึงผลกระทบของปจจัยดานสิ่งแวดลอมและปจจัยสวนบุคคลที่อาจมีตอสิ่งที่เราสังเกตเห็นหรือรายงา
นในเด็กและวัยรุน หัวใจของ GMFCS คือ
การตัดสินใจวาระดับใดที่บอกไดดีที่สุดเกี่ยวกับความสามารถและขอจํากัดของการเคลื่อนไหวในขณะปจจุบันของเด็กและ
วัยรุน จุดที่เนนอยูที่พฤติกรรมการเคลื่อนไหวที่ใชบอยที่บาน โรงเรียนหรือในชุมชน (เชน พวกเขาทั้งหลายทําอะไร)
มากกวาอะไรที่เปนที่รูกันวาพวกเขาทําไดดีที่สุด (ศักยภาพ)
ดังนั้นจึงมีความสําคัญที่จะจําแนกความสามารถในการทําหนาที่ดานการเคลื่อนไหวในปจจุบันและไมรวมถึงการตัดสินเกี่ยวกับคุณ
ภาพของการเคลื่อนไหวหรือการพยากรณความกาวหนา
ชื่อหัวขอสําหรับแตละระดับคือวิธีการในการเคลื่อนที่ นั่นคือลักษณะของการกระทําที่ใชเปนสวนมากหลังอายุ 6 ป
คําอธิบายของความสามารถในการทําหนาที่และขอจํากัดสําหรับแตละชวงอายุนั้นกวาง
และไมไดตั้งใจที่จะอธิบายการทําหนาที่ในทุกๆดานของเด็กและวัยรุนแตละคน ตัวอยางเชน
ทารกที่มีอาการอัมพาตครึ่งซีกที่ไมสามารถคลานบนมือและเขาได แตมีลักษณะการเคลื่อนไหวอื่นๆที่ตรงกับคําอธิบายในระดับ 1
(เชน สามารถเกาะขึ้นมายืนและเดินได) อาจจะถูกจําแนกใหอยูในระดับ 1
ระดับของการจําแนกถูกจัดอันดับโดยไมไดพิจารณาวาระยะหางระหวางแตละระดับตองเทากัน
หรือเด็กและวัยรุนสมองพิการจะถูกจําแนกใหกระจายเทาๆกันในทั้ง 5 ระดับ
สรุปการแยกแยะระหวางแตละคูของระดับไดถูกเขียนไวเพื่อชวยในการตัดสินใจวาระดับใดใกลเคียงมากที่สุดกับการทําหนาที่ในก
ารเคลื่อนไหวในปจจุบันของเด็กและวัยรุน
เรารูกันวาการแสดงออกของการทําหนาที่ดานการเคลือ
่ นไหวขึ้นอยูกับอายุ โดยเฉพาะในชวงวัยทารกและเด็กเล็ก
สําหรับแตละระดับ คําอธิบายไดเขียนแยกไวเปนแตละชวงอายุ เด็กอายุต่ํากวา 2 ป
หากเปนเด็กคลอดกอนกําหนดควรไดรับการพิจารณาทีอ
่ ายุที่ไดรับการปรับแลว คําอธิบายสําหรับอายุ 6-12 ป และอายุ 12-18 ป
สะทอนถึงผลกระทบของปจจัยดานสิ่งแวดลอม (เชน ระยะทางในโรงเรียนและในชุมชน) และปจจัยสวนบุคคล (เชน
พลังงานที่ตองการใชและความนิยมทางสังคม) ตอวิธีการในการเคลื่อนที่
ดวยความพยายามที่จะเนนที่ความสามารถมากกวาขอจํากัด ดังนั้นหลักทั่วไป คือ
การทําหนาที่ดานการเคลื่อนไหวของเด็กและวัยรุนที่สามารถกระทําไดตามคําอธิบายที่เขียนไวในระดับใดๆ
จะไดรับการจําแนกใหอยูในระดับนั้นๆ หรือระดับที่สูงกวานั้น ในทางตรงกันขาม
การทําหนาที่ดานการเคลื่อนไหวของเด็กและวัยรุนที่ไมสามารถทําในระดับหนึ่งๆไดควรไดรับการจําแนกใหอยูในต่ํากวาระดับการ
ทําหนาที่นั้นๆ
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คํานิยามที่ใช
โครงหัดเดินชวยพยุงรางกาย – อุปกรณในการเคลื่อนที่ที่พยุงสะโพกและลําตัว
เด็ก/วัยรุนถูกจัดทาทางในโครงหัดเดินโดยผูอื่น
อุปกรณในการเคลือ
่ นที่ที่ใชมือจับ – ไมเทา ไมค้ํายัน
และโครงหัดเดินดานหนาและดานหลังที่ไมไดชวยพยุงที่ลําตัวขณะเดิน
การชวยเหลือทางกาย – บุคคลอื่นชวยเด็ก/วัยรุนในการเคลื่อนยาย
การเคลือ
่ นที่โดยใชอุปกรณเคลื่อนที่ที่ใชไฟฟา –
เด็ก/วัยรุนควบคุมแทงหรือปุมกดไฟฟาดวยตนเองเพื่อใหสามารถเคลื่อนที่ไดอยางอิสระ
การเคลื่อนที่อาจเปนรถเข็นนั่ง สกูดเตอรหรืออุปกรณการเคลื่อนที่ที่ใชไฟฟาอื่นๆ
การเคลือ
่ นรถเข็นนั่งดวยตนเอง – เด็ก/วัยรุนใชแขนและมือหรือเทาในการเคลื่อนลอรถเข็นนั่งดวยตนเอง
การเคลือ
่ นยายโดยผูอน
ื่ – มีบุคคลอื่นใชมือดันอุปกรณในการเคลื่อนที่ (เชน รถเข็นนั่ง รถลาก)
เพื่อเคลื่อนเด็ก/วัยรุนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
เดิน – เดินโดยไมมีการชวยเหลือทางกายจากบุคคลอื่นหรือใชอุปกรณในการเคลื่อนที่ที่ใชมือจับ
อาจมีการใสกายอุปกรณเสริม (ไดแก ที่ดาม)
การเคลือ
่ นที่โดยใชลอ
 – อางถึงอุปกรณชนิดใดก็ตามที่มีลอและสามารถเคลื่อนไหวได (เชน รถลาก
รถเข็นนั่งดวยมือ รถเข็นนั่งไฟฟา)

หัวขอทั่วไปของแตละระดับ
ระดับ 1

-

เดินไดโดยไมมีขอจํากัด

ระดับ 2

-

เดินไดโดยมีขอจํากัด

ระดับ 3

-

เดินไดโดยใชอุปกรณในการเคลื่อนที่ที่ใชมือจับ

ระดับ 4

-

เคลื่อนที่เองโดยมีขอจํากัด อาจใชการเคลื่อนที่โดยอาศัยอุปกรณเคลื่อนที่ที่ใชไฟฟา

ระดับ 5

-

เคลื่อนยายโดยผูอื่นในรถเข็นนั่งที่ใชมือเข็น

การแยกแยะระหวางระดับ
การแยกแยะระหวางระดับ 1 และ 2 - เปรียบเทียบกับเด็กและวัยรุนในระดับ 1 เด็กและวัยรุนในระดับ 2
มีขอจํากัดในการเดินทางระยะไกลและการควบคุมการทรงตัว
อาจจะตองการอุปกรณในการเคลื่อนที่ที่ใชมือจับเมื่อเรียนรูที่จะเดินครั้งแรก
อาจใชการเคลื่อนที่โดยใชลอเมื่อเดินระยะไกลนอกบานและในชุมชน ตองใชราวบันไดเมื่อเดินขึ้นและลงบันได
และไมสามารถกระโดดและวิ่งได
การแยกแยะระหวางระดับ 2 และ 3 - เด็กและวัยรุนในระดับ 2
สามารถเดินไดโดยไมตองใชอุปกรณในการเคลื่อนที่ที่ใชมือจับหลังจากอายุ 4 ป (แมวาเขาอาจเคยเลือกใช)
เด็กและวัยรุนในระดับ 3 ตองการใชอุปกรณในการเคลื่อนที่ที่ใชมือจับเพื่อเดินในบาน
และใชการเคลื่อนที่โดยใชลอนอกบานและในชุมชน
การแยกแยะระหวางระดับ 3 และ 4 - เด็กและวัยรุนในระดับ 3
นั่งไดเองหรือตองการการชวยพยุงจากภายนอกนอยที่สุดในการนั่ง เคลื่อนยายในทายืนไดอยางเองมากกวา
และเดินดวยอุปกรณในการเคลื่อนที่ที่ใชมือจับ เด็กและวัยรุนในระดับ 4 นั่งได (มักตองมีการพยุง)
แตการเคลื่อนที่เองยังจํากัด เด็กและวัยรุนในระดับ 4
นาจะไดรับการเคลื่อนยายในรถเข็นนั่งที่เข็นดวยมือโดยมีคนเข็นใหหรือใชการเคลื่อนที่โดยใชอุปกรณเคลื่อนที่ที่ใชไฟ
ฟา
การแยกแยะระหวางระดับ 4 และ 5 – เด็กและวัยรุนในระดับ 5 มีขอจํากัดอยางรุนแรงในการควบคุมศีรษะและลําตัว
และตองการการชวยเหลือโดยใชเทคโนโลยีและการชวยเหลือทางกายอยางมาก
การเคลื่อนที่ดวยตนเองจะทําไดถาเด็กและวัยรุนสามารถเรียนรูวิธีการใชรถเข็นนั่งไฟฟา
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ระบบการจําแนกการทําหนาที่ดานการเคลือ
่ นไหว – เพิ่มเติมและปรับปรุงใหม (GMFCS – E & R)
กอนอายุ 2 ป
ระดับ 1: ทารกเคลื่อนเขาสูและออกจากทานั่ง และนั่งกับพื้นโดยปลอยมือทั้งสองขางอยางอิสระเพื่อจับสิ่งของ

ทารกคลานบนมือและเขาทั้งสองขาง เกาะดึงขึ้นยืน และกาวเทาเดินโดยเกาะเฟอรนิเจอร ทารกเดินระหวาง 18 เดือน และ
2 ป โดยไมตอ
 งการใชอุปกรณชวยในการเคลื่อนที่
ระดับ 2: ทารกคงอยูในทานั่งกับพื้นไดแตอาจใชมือชวยพยุงเพื่อที่จะรักษาการทรงตัว
ทารกคืบบนทองหรือคลานบนมือและเขาทั้งสองขาง ทารกอาจเกาะดึงขึ้นมายืนและกาวเดินโดยเกาะเฟอรนิเจอร
ระดับ 3: ทารกอยูในทานั่งไดเมื่อพยุงที่หลังสวนลาง ทารกกลิ้งและคืบไปดานหนาบนทอง
ระดบ 4: ทารกมีการควบคุมศีรษะแตตองการการพยุงที่ลําตัวสําหรับการนั่งกับพืน
้
ทารกสามารถกลิ้งไปหงายไดและอาจกลิ้งไปคว่ําได
ระดับ 5: ความบกพรองทางกายจํากัดการควบคุมการเคลื่อนไหวภายใตอํานาจจิตใจ
ทารกไมสามารถคงทาทางของศีรษะและลําตัวตานแรงโนมถวงของโลกในทานอนคว่ําและทานั่งได
ทารกตองการการชวยเหลือจากผูใหญในการกลิ้ง
ระหวางอายุ 2-4 ป
ระดับ 1: เด็กนั่งกับพื้นโดยปลอยมือทั้งสองอิสระเพื่อจับสิ่งของได
ทําการเคลื่อนไหวเขาและออกจากทานั่งบนพื้นและยืนไดโดยไมตองการการชวยเหลือจากผูใหญ
เด็กเดินโดยไมตองมีอุปกรณชวยในการเคลื่อนที่
ระดับ 2: เด็กนั่งกับพื้นไดแตอาจมีความยากลําบากเกี่ยวกับการทรงตัวเมื่อปลอยมือทั้งสองเพื่อจับสิ่งของ
ทําการเคลื่อนไหวเขาและออกจากทานั่งไดโดยไมตองการการชวยเหลือจากผูใหญ เด็กเกาะขึ้นยืนบนพื้นที่มั่นคง
เด็กคลานบนมือและเขาทั้งสองโดยรูปแบบสลับขาทั้งสองขาง
เกาะเฟอรนิเจอรเดินและเลือกเดินโดยใชอุปกรณชวยในการเคลื่อนที่
ระดับ 3: เด็กคงอยูในทานั่งกับพื้น มักจะเปนทา W (นั่งระหวางขาทั้งสองขางที่เขาและสะโพกงอและหมุนเขาดานใน)
และอาจตองการการชวยเหลือจากผูใหญเพื่อมาอยูในทานั่ง วิธีการเคลื่อนที่สวนใหญของเด็กที่ใชคือ
คืบบนทองหรือคลานบนมือและเขาทั้งสองขาง(มักไมสลับขาทั้งสองขาง)
เด็กอาจเกาะดึงขึ้นยืนบนพื้นที่มั่นคงหรือเกาะเดินในระยะทางสั้นๆ
เด็กอาจเดินเปนระยะทางสั้นๆในที่รมโดยใชอุปกรณในการเคลื่อนที่ที่ใชมือจับ (โครงหัดเดิน)
และมีผูใหญชวยในการเคลื่อนและเลี้ยว
ระดับ 4: เด็กนั่งกับพื้นเมื่อถูกจับใหนั่งแตไมสามารถคงทาทางและรักษาการทรงตัวโดยไมใชมอ
ื ชวยพยุงได
เด็กมักตองการอุปกรณดัดแปลงชวยพยุงในทานั่งและทายืนบอยๆ การเคลื่อนที่ดวยตนเองเปนระยะทางสั้นๆ (ภายในหอง)
ทําไดโดยการกลิ้ง คืบบนทองหรือคลานบนมือและเขาโดยไมสลับขาทั้งสอง
ระดับ 5:
ความบกพรองทางกายขัดขวางการควบคุมการเคลื่อนไหวภายใตอํานาจจิตใจและการคงทาของศีรษะและลําตัวตานแรงโนมถวง
ของโลก การทําหนาที่ของการเคลื่อนไหวในทุกสวนถูกจํากัด
การทําหนาที่ไดอยางจํากัดในทานั่งและทายืนไมสามารถไดรับการทดแทนอยางเต็มที่จากการใชอุปกรณดัดแปลงและเทคโนโล
ยีชวยเหลือ ที่ระดับ 5 เด็กไมมีวิธีการเคลือ
่ นไหวดวยตนเองและตองไดรับการเคลือ
่ นยายจากผูอื่น
เด็กบางคนสามารถเคลื่อนที่เองโดยใชรถเข็นนั่งไฟฟาที่มีการดัดแปลงอยางพิเศษ
ระหวางอายุ 4-6 ป
ระดับ 1: เด็กเคลื่อนเขาสูและออกจากทานั่งเกาอี้โดยไมตองการมือชวยพยุง
เด็กเคลื่อนจากพื้นและจากทานั่งเกาอี้ไปทายืนโดยไมตองมีวัตถุเพื่อชวยพยุง เด็กเดินในรมและกลางแจง และปนขึ้นบันได
เริ่มมีความสามารถวิ่งและกระโดดได
ระดับ 2: เด็กนั่งในเกาอี้และปลอยมือทั้งสองอิสระเพื่อจับสิ่งของได
เด็กเคลื่อนจากพื้นไปทายืนและลุกจากทานั่งเกาอี้ไปทายืนไดแตตองการพื้นที่มั่นคงโดยใชมือดันหรือเกาะดึงเพื่อลุกขึ้นยืนบอยๆ
เด็กเดินโดยไมตองการอุปกรณในการเคลื่อนที่ที่ใชมือจับในรมและเปนระยะทางสั้นๆบนพื้นราบกลางแจง
เด็กขึ้นบันไดไดโดยจับราวบันไดแตไมสามารถวิ่งหรือกระโดดได
ระดับ 3: เด็กนั่งบนเกาอี้ปกติแตอาจตองการการพยุงที่สะโพกหรือลําตัวเพื่อใหมือทําหนาที่ไดเต็มที่
เด็กเคลื่อนเขาและออกจากทานั่งเกาอี้โดยใชมือเกาะดึงหรือดันพื้นที่มั่นคง
เด็กเดินโดยใชอุปกรณในการเคลื่อนที่ที่ใชมือจับบนพื้นราบและขึ้นบันไดดวยการชวยเหลือจากผูใหญ
เด็กมักไดรับการเคลื่อนยายจากผูอื่นบอยๆเมื่อเดินเปนระยะทางไกลๆหรือบนทางขรุขระกลางแจง
ระดับ 4: เด็กนั่งบนเกาอี้แตจําเปนตองใชที่นั่งดัดแปลงเพื่อควบคุมลําตัวและเพื่อใหมือทําหนาที่ไดเต็มที่
เด็กเคลื่อนเขาและออกจากทานั่งเกาอี้ดวยการชวยเหลือจากผูใหญหรือใชมือดึงหรือดันบนพื้นที่มั่นคง
เด็กอาจจะเดินไดดีที่สุดในระยะทางสั้นๆโดยใชโครงหัดเดินและมีผูใหญดูแล
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แตมีความยากลําบากในการเลี้ยวและรักษาการทรงตัวบนทางพื้นผิวขรุขระ

เด็กไดรับการเคลื่อนยายจากผูอื่นในชุมชน เด็กอาจจะเคลื่อนที่ไดเองโดยใชรถเข็นนั่งไฟฟา
ระดับ 5:
ความบกพรองทางกายขัดขวางการควบคุมการเคลื่อนไหวภายใตอํานาจจิตใจและการคงทาของศีรษะและลําตัวตานแรงโนมถวงข
องโลก การทําหนาที่ของการเคลื่อนไหวในทุกสวนถูกจํากัด
การทําหนาที่ไดจํากัดในทานั่งและทายืนไมสามารถไดรับการทดแทนอยางเต็มที่จากการใชอุปกรณดัดแปลงและเทคโนโลยีชวยเ
หลือ ที่ระดับ 5 เด็กไมมีวิธก
ี ารเคลื่อนไหวดวยตนเองและตองไดรับการเคลื่อนยายจากผูอ่น
ื
เด็กบางคนสามารถเคลื่อนที่เองโดยใชรถเข็นนั่งไฟฟาที่มีการดัดแปลงอยางพิเศษ
ระหวางอายุ 6-12 ป
ระดับ 1: เด็กเดินที่บาน โรงเรียน กลางแจงและในชุมชน
เด็กสามารถเดินขึ้นและลงทางลาดโดยไมตองการการชวยเหลือทางกาย และขึ้นลงบันไดโดยไมตองใชราว
เด็กทําทักษะการเคลื่อนไหว ไดแก วิ่งและกระโดดไดแตความเร็ว การทรงตัวและการประสานสัมพันธยังจํากัด
เด็กอาจรวมในการทํากิจกรรมทางกายและกีฬาขึ้นอยูกับความชอบสวนบุคคลและปจจัยดานสิ่งแวดลอม
ระดับ 2: เด็กเดินเปนสวนใหญ เด็กอาจมีประสบการณความยากลําบากในการเดินระยะทางไกลและการทรงตัวบนพื้นผิว ขรุขระ
ทางลาด ในบริเวณที่คนหนาแนน ที่แคบๆหรือเมื่อตองเดินถือของ
เด็กเดินขึ้นและลงบันไดโดยจับที่ราวหรือมีการชวยเหลือทางกายถาไมมีราวบันได
ในที่กลางแจงและในชุมชนเด็กอาจเดินโดยมีการชวยเหลือทางกาย อุปกรณในการเคลื่อนที่ที่ใชมือจับ
หรือการเคลื่อนที่โดยใชลอเมื่อเดินทางระยะทางไกล เด็กมีความสามารถเล็กนอยที่จะวิ่งและกระโดด
ขอจํากัดในการทํากิจกรรมดังกลาวอาจตองมีการดัดแปลงที่จําเปนเพื่อใหสามารถเขารวมกิจกรรมทางกายและกีฬาได
ระดับ 3: เด็กเดินโดยใชอุปกรณในการเคลื่อนที่ที่ใชมือจับในที่รมเปนสวนใหญ
เมื่ออยูในทานั่งเด็กอาจจะตองการเข็มขัดสําหรับการจัดตําแหนงของสะโพกและการทรงตัว
การเคลื่อนยายจากทานั่งไปยืนหรือจากพื้นไปยืนตองการการชวยเหลือทางกายจากบุคคลอื่นหรือมีพื้นที่สําหรับใชมือค้ํา
เมื่อเดินทางระยะทางไกลเด็กใชอุปกรณการเคลื่อนที่โดยใชลอ
เด็กเดินขึ้นและลงบันไดโดยจับที่ราวและมีคนคอยดูแลหรือใหการชวยเหลือทางกาย
การมีขอจํากัดในการเดินอาจตองมีการดัดแปลงที่จําเปนเพื่อใหสามารถเขารวมกิจกรรมทางกายและกีฬา
รวมทั้งการเคลื่อนรถเข็นนั่งที่เข็นดวยมือหรือรถเข็นนั่งไฟฟาดวยตนเอง
ระดับ 4: เด็กใชวิธีการเคลือ
่ นที่ที่ตองมีการชวยเหลือทางกาย หรือการเคลื่อนที่โดยใชอุปกรณเคลื่อนที่ที่ใชไฟฟาเปนสวนใหญ
เด็กตองการเกาอี้ที่ดัดแปลงเพื่อควบคุมลําตัวและสะโพก และการชวยเหลือทางกายในการเคลื่อนยายเปนสวนใหญ
ที่บานเด็กใชการเคลื่อนที่บนพื้น (กลิ้ง คืบหรือคลาน) เดินระยะทางสั้นๆ
โดยมีการชวยเหลือทางกายหรือการเคลื่อนที่โดยใชไฟฟา
เมื่อถูกจัดใหอยูในทายืนเด็กอาจใชโครงหัดเดินที่พยุงลําตัวที่บานหรือโรงเรียน
สวนกลางแจงที่โรงเรียนหรือในชุมชนเด็กจะไดรับการเคลื่อนยายในรถเข็นนั่งที่เข็นดวยมือโดยมีคนชวยเหลือหรืออุปกรณเคลื่อน
ที่ที่ใชไฟฟา การมีขอจํากัดในการเคลื่อนที่จึงจําเปนตองมีการดัดแปลงอุปกรณเพื่อใหสามารถเขารวมกิจกรรมทางกายและกีฬา
รวมถึงการชวยเหลือทางกายหรือการเคลือ
่ นที่โดยใชอุปกรณเคลื่อนที่ที่ใชไฟฟา
่ นยายในรถเข็นไปทุกที่
ระดับ 5: เด็กไดรับการเคลือ
เด็กไมสามารถควบคุมทาทางของศีรษะและลําตัวตานแรงโนมถวงของโลกและการเคลื่อนไหวแขนและขา
ตองใชเครื่องชวยที่ใชเทคโนโลยีเพื่อจัดตําแหนงของศีรษะ การนั่ง ยืน และ/หรือการเคลื่อนที่
แตขอจํากัดดังกลาวก็ไมอาจถูกทดแทนอยางเต็มที่ดวยอุปกรณ การเคลื่อนยายตองการการชวยเหลือทางกายทั้งหมด
ที่บานเด็กอาจจะเคลื่อนเปนระยะทางสั้นๆ บนพื้นหรือใหผูใหญอุม
วัยรุนอาจจะเคลื่อนไดเองโดยใชอุปกรณเคลื่อนที่ที่ใชไฟฟาและมีการดัดแปลงพิเศษในการนั่งและการควบคุม
การมีขอจํากัดในการเคลื่อนที่จึงจําเปนตองมีการดัดแปลงอุปกรณเพื่อใหสามารถเขารวมกิจกรรมทางกายและกีฬา
รวมถึงการชวยเหลือทางกายหรือการเคลือ
่ นที่โดยใชอุปกรณเคลื่อนที่ที่ใชไฟฟา
ระหวางอายุ 12-18 ป
ระดับ 1: วัยรุนเดินที่บาน โรงเรียน กลางแจงและในชุมชน วัยรุนสามารถเดินขึ้นและลงทางลาดโดยไมชวยเหลือทางกาย
และไมตองจับราว วัยรุนสามารถทําทักษะการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อมัดใหญ ไดแก วิ่งและกระโดดได แตความเร็ว
การทรงตัวและการประสานสัมพันธยังมีขอจํากัด
วัยรุนอาจเขารวมในกิจกรรมทางกายและกีฬาขึ้นอยูกับความชอบสวนบุคคลและปจจัยดานสิ่งแวดลอม
ระดับ 2: วัยรุนเดินเปนสวนใหญ ปจจัยดานสิ่งแวดลอม (ไดแก ทางพื้นผิวขรุขระ ทางลาด ระยทางไกล เวลาที่ใช อากาศ
และการยอมรับจากเพื่อน) และความชอบสวนบุคคลมีอิทธิพลตอการเลือกวิธีการเคลือ
่ นที่
ที่โรงเรียนหรือที่ทํางานวัยรุนอาจเดินโดยใชอุปกรณในการเคลื่อนที่ที่ใชมือจับเพื่อความปลอดภัย
ที่กลางแจงหรือในชุมชนวัยรุนอาจใชการเคลื่อนที่โดยใชลอเมื่อเดินทางระยะทางไกล
วัยรุนเดินขึ้นและลงบันไดโดยจับราวหรือมีการชวยเหลือทางกายหากไมมีราวบันได
ขอจํากัดในการทําทักษะการเคลื่อนไหวอาจตองมีการดัดแปลงที่จําเปนเพื่อใหสามารถรวมกิจกรรมทางกายและกีฬาได
ระดับ 3: วัยรุนสามารถเดินไดโดยใชอุปกรณในการเคลื่อนที่ที่ใชมือจับ เปรียบเทียบกับระดับอื่น วัยรุนในระดับ 3
แสดงใหเห็นถึงความหลากหลายอยางมากของวิธีการเคลื่อนที่ขึ้นอยูกับความสามารถทางกายและปจจัยดานสิ่งแวดลอมและปจจัยสวน
บุคคล เมื่ออยูในทานั่งวัยรุนอาจตองการเข็มขัดสําหรับการจัดตําแหนงของสะโพกและการทรงตัว
© 2007 CanChild หนา 4 ใน 5

การเคลื่อนยายจากทานั่งเกาอี้ไปยืนหรือจากพื้นไปยืนตองการการชวยเหลือทางกายจากบุคคลอื่นหรือใชพื้นที่สําหรับมือค้ํา
ที่โรงเรียนวัยรุนอาจเคลื่อนรถเข็นนั่งดวยตนเองหรือใชอุปกรณเคลื่อนที่ไฟฟา
กลางแจงและในชุมชนวัยรุนไดรับการเคลื่อนยายในรถเข็นนั่งโดยผูอื่นหรือใชอุปกรณเคลื่อนที่ไฟฟา
วัยรุนอาจเดินขึ้นและลงบันไดโดยจับราวและมีคนดูแลหรือมีการชวยเหลือทางกาย
การมีขอจํากัดในการเดินอาจตองมีการดัดแปลงที่จําเปนเพื่อใหสามารถเขารวมกิจกรรมทางกายและกีฬา
รวมทั้งการเคลื่อนรถเข็นนั่งที่เข็นดวยมือหรือรถเข็นนั่งไฟฟาดวยตนเอง
ระดับ 4: วัยรุนใชการเคลื่อนที่โดยใชลอเปนสวนใหญ วัยรุนตองการที่นั่งดัดแปลงสําหรับควบคุมสะโพกและลําตัว
การเคลื่อนยายตองการการชวยเหลือทางกายจากบุคคลอื่น 1-2 คน วัยรุนอาจลงน้ําหนักที่เทาเพื่อชวยในการเคลื่อนยายในทายืน
ในรมวัยรุนอาจเดินระยะทางสั้นๆโดยมีการชวยเหลือทางกาย
ใชการเคลื่อนที่โดยใชลอหรือใชโครงหัดเดินที่มท
ี ี่พยุงลําตัวเมื่อถูกจัดใหอยูในทายืน วัยรุนสามารถใชรถเข็นนั่งไฟฟาได
หากไมมีรถเข็นไฟฟาวัยรุนไดรับการเคลื่อนยายในรถเข็นนั่งที่ใชมือ
การมีขอจํากัดในการเคลื่อนที่จึงจําเปนตองมีการดัดแปลงอุปกรณเพื่อใหสามารถเขารวมกิจกรรมทางกายและกีฬา
รวมถึงการชวยเหลือทางกายหรือการเคลื่อนที่โดยใชอุปกรณเคลื่อนที่ที่ใชไฟฟา
ระดับ 5: วัยรุนไดรับการเคลื่อนยายในรถเข็นนั่งทุกที่ วัยรุนไมสามารถควบคุมทาทางของศีรษะและลําตัวและเคลื่อนไหวแขนขาได
ตองใชเครื่องชวยที่ใชเทคโนโลยีเพื่อจัดตําแหนงของศีรษะ การนั่ง ยืนและการเคลื่อนที่
อยางไรก็ตามขอจํากัดนี้ไมอาจถูกทดแทนไดหมดจากการใชเครื่องชวย การเคลื่อนยายตองใชบุคคลอื่น 1-2 คนหรือเครื่องยก
วัยรุนอาจจะเคลื่อนไดเองโดยใชอุปกรณเคลื่อนที่ที่ใชไฟฟาที่มีการดัดแปลงพิเศษในการนั่งและการควบคุม
การมีขอจํากัดในการเคลื่อนที่จึงจําเปนตองมีการดัดแปลงอุปกรณเพื่อใหสามารถเขารวมกิจกรรมทางกายและกีฬา
รวมถึงการชวยเหลือทางกายหรือการเคลื่อนที่โดยใชอุปกรณเคลื่อนที่ที่ใชไฟฟา

© 2007 CanChild หนา 5 ใน 5

